
ACTIUNI DE TINERET 2015 

În vederea implementării obiectivelor şi direcţiilor de acţiune din Programul 

de Guvernare pentru domeniul tineret instituţia noastră a elaborat un Calendar 

de proiecte cuprinzând activităţi de şi pentru tineret în sprijinul tinerilor, calendar 

care ţine totodată seama de domeniile principale de intervenţie, obiectivele 

specifice şi direcţiile de acţiune cuprinse în Strategia Naţională în domeniul 

politicii de tineret 2014-2020, anume cultură şi educaţie non-formală, participare 

şi voluntariat, sănătate, sport şi recreere, muncă şi antreprenoriat. 

  Activităţile pentru sprijinirea tinerilor au urmărit să crească participarea 

tinerilor în diferite domenii ale vieţii, oferirea unui număr sporit de oportunităţi, 

creşterea capacităţii de integrare şi a incluziunii sociale în rândul acestora.  

Direcţiile de acţiune pe care le-am avut în vedere au fost: 

- sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a 

acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării;  

- stimularea preocupărilor pentru lectură şi pentru creaţia literară 

la tineri; 

- facilitarea accesului la cultură pentru tineri, în special pentru cei 

din mediul rural; 

- desfăşurarea de acţiuni pentru prevenirea consumului de 

droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor; 

- susţinerea de seminarii, conferinţe şi evenimente similare 

pentru promovarea participării în rândul tinerilor; 

- dezvoltarea proiectelor de educaţie nonformală adresate 

tinerilor; 

- stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 

- dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor de timp liber, vacanţă, 

sport şi turism pentru tineri; 

- stimularea cooperarii autoritatilor şi instituţiilor publice centrale 

şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru 

tineret; 

- promovarea legilor tinerilor; 



-    sprijinirea activităţii Consiliilor de Elevi şi a Consiliului Tinerilor.  

1. Programul de centre de tineret -P1. 

a) acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau 

în parteneriat al Centrului de Tineret Zalău: 

 numărul acţiunilor:  3 

 tip acţiune: informare şi documentare-activitate permanentă: 1 

consiliere şi consultanţă: 1 

educaţie nonformală : 1 

 numărul de participanţi: 77 de tineri   

În afara activităţilor cuprinse în calendarul de activităţi de tineret 

finanţate de Ministerul Tineretului si Sportului prin Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Salaj în cadrul Centrului de Tineret Zalău se 

asigură spaţiu de întâlnire şi suport logistic pentru structurile asociative de 

şi pentru tineret. 

 b) acţiuni de susţinere:  

2. Programul de susţinere a acţiunilor de tineret-P2 

  a) acţiuni din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau 

în parteneriat ale DSJT Sălaj 

      numărul acţiunilor: 10 

b) proiecte selectate la concursurile locale 

numărul proiectelor finanţate: 1 

În urma realizării proiectelor din calendarul de acţiuni/proiecte de tineret proprii 

şi/sau în parteneriat al Centrului de Tineret Zalău şi a proiectelor din calendarul de 

acţiuni/proiecte de tineret proprii şi/sau în parteneriat ale DSJT Sălaj pe anul 2015 s-au 

obţinut următoarele rezultate: 

- 14 sportivi si 200 de tineri au participat la concursul “Miss şi Mister Sportiv 

2015” organizat în cadrul proiectului Zilele tineretului; 

- 100 de copii şi tineri cu abilităţi artistice muzicale au participat la spectacolul 

organizat în cadrul proiectului Zilele tineretului; 



- 400 de tineri de la toate liceele din judeţul Sălaj (câte o clasă de a X-a din 

fiecare liceu) au participat la activităţi de informare privind consecinţele nocive 

ale consumului de etnobotanice în cadrul proiectului High – Informează-te!; 

- 400 de tineri de la toate liceele din judeţul Sălaj (câte o clasă de a X-a din 

fiecare liceu) au participat la concursul de diseminare a informaţiilor primite 

privind consecinţele nocive ale consumului de etnobotanice, în rândul 

colegilor şi prietenilor, organizat în cadrul proiectului High – Informează-te!; 

- 14  tineri care ulterior au devenit voluntari ai DJST Sălaj şi-au îmbunătățit 

abilitățile de relaționare, au învăţat noi jocuri şi tehnici de animaţie socio 

educativă, au devenit mai motivaţi pentru implicarea în activităţi de educaţie 

nonformală prin participarea la Tabăra de dezvoltare personală pentru 

voluntari din Tohanul Nou judeţul Sibiu, organizată în cadrul proiectului Tineri 

pentru tineri; 

- 14  tineri care ulterior au devenit voluntari ai DJST Sălaj au participat la 3 

ateliere creative organizate în Tabăra de dezvoltare personală pentru 

voluntari din Tohanul Nou judeţul Sibiu, organizată în cadrul proiectului Tineri 

pentru tineri; 

- 14 tineri  au participant la 3 excursii în natură unde şi-au întărit abilităţile 

relaţionale şi capacitatea de a răspunde la provocările unei activităţi de grup 

organizate în cadrul proiectului Tineri pentru tineri; 

- 22 de tineri (elevi din clasa a XI-a şi a XII-a) Zalău şi-au  evaluat propriile 

interese vocaţionale, după modelul RIASEC propus de Holland, sesiunile fiind 

susţinute de trainer specializat în Centrul de Tineret Zalău, în cadrul 

proiectului Carierea mea; 

- 22 de de tineri (elevi din clasa a XI-a şi a XII-a) şi-au stabilit top 3 valori 

personale de care vor ţine cont atunci când vor lua o decizie pentru viitoarea 

carieră, şi-au identificat abilităţile personale, pe baza unei liste de abilităţi 

propuse de către trainer, din ariile comunicare, conducere, rezolvare de 

probleme, capacitate de decizie, relaţii sociale, etc. tot în cadrul proiectului 

Carierea mea; 



- 22 de  elevi au conştientizat nevoia de decizie informată privind viitoarea 

carieră tot în cadrul proiectului Carierea mea; 

- 30 de tineri membrii ai Consiliilor locale şi ai Consiliului Judeţean al Elevilor 

au participat la 3 întâlniri pe parcursul a 2 zile în care şi-au îmbunătăţit 

abilităţile de relaţionare şi au gasit noi modalităţi de participare activă la viaţa 

economică, educaţională şi culturală a localităţii, a judeţului, întâlniri 

organizate în cadrul proiectului Şcoala de toamnă; 

- 200 de tineri  au fost implicaţi în campanii de informare în licee, privind 

facilitarea accesului tinerilor la activităţile Centrului de Tineret Zalău în cadrul 

proiectului Promovare CT Zalău; 

- 500 de tineri au beneficiat de informare în domenii de interes pentru tineri în 

cadrul proiectului Promovare CT Zalău; 

- 10 voluntari ai DJST Sălaj au desfăşurat activităţi de animaţie pentru 40 de 

copii de la Grădiniţe şi Case  de tip familial din Zalău în cadrul proiectului 

Împreună; 

- 60 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de informare privind 

consecinţele nocive ale consumului de tutun în cadrul proiectului Nu 

tutunului!; 

- 60 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de diseminare a 

informaţiilor primite  privind consecinţele nocive ale consumului de tutun în 

cadrul proiectului Nu tutunului!; 

- 30 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de informare privind 

combaterea violenţei la tineri în cadrul proiectului Fără violenţă!; 

- 30 de elevi ai CNS Zalău au participat la activităţi de diseminare a 

informaţiilor primite  privind combaterea violenţei la tineri în cadrul proiectului 

Fără violenţă!; 

- 120 de tineri au participat la Crosul Tineretului organizat în oraşul Jibou în 

cadrul proiectului Zilele voluntarului!; 

- 14 tineri au participat la acţiuni de ecologizar la Centrul de Agrement 

“Izvoarele Barcăului “ din Tusa în cadrul proiectului Zilele voluntarului!; 



- 200 de tineri au informaţi în privinţa voluntariatului în cadrul proiectului Zilele 

voluntarului; 

- 25 de tineri au dobândit abilităţi de public speaking în urma unui curs 

organizat cadrul proiectului  Curs de public speaking; 

- 130 de tineri au participat la întrecerea de minifotbal Cupa Tineretului 

organizat în oraşul Jibou în cadrul proiectului Tânăr  şi sănătos; 

- 200 de tineri din judeţ au fost înformaţi despre regulile şi obiceiurile unei vieţi 

sănăoase şi modalităţi de prevenire a obezităţii în rândul tinerilor informări 

realizate în cadrul proiectului Tânăr  şi sănătos; 

- 20 tineri au participat la întâlnirile organizate pe tema voluntariatului în cadrul 

proictului Voluntar 2015; 

- 200 de tineri au primit informaţii despre importanţa muncii de voluntar şi 

despre abilităţile pe care le poţi dobândi în această activitate prin intermediul 

materialelor informative distribuite în cadrul proictului Voluntar 2015; 

În cadrul proiectelor de tineret am avut ca parteneri următoarele instituţii: 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Sălaj, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Sălaj, Colegiul Naţional ”Silvania” Zalău”, Biblioteca Judeţeană “I.Ş. 

Bădescu” Sălaj, Primăria Zalău, Consiliul Judeţean Sălaj si Direcţia de Sănătatea 

Publică Sălaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 


